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PROCESUL-VERBAL nr.14 

                            al ședinței Consiliului Superior al Procurorilor  

                                                  din  09.08.2019 

 
          (întocmit în  conformitate cu art.77 alin.(8) din Legea 3/2016 cu privire la Procuratură și Ordinul 

Președintelui Consiliului Superior al Procurorilor nr.12/100 din 06.11.2018 cu privire la aprobarea Instrucțiunii 

privind ţinerea lucrărilor de secretariat şi arhivă în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor) 

 

Total membri ai Consiliului Superior al Procurorilor - 12 

Au participat la şedinţă – 8 

 

Prezenţi:   

1. Angela MOTUZOC – Preşedinte al Consiliului Superior al  Procurorilor 

2. Dumitru ROBU - Procuror General interimar 

3. Olesea STAMATE – Ministru al Justiției 

4. Adrian BORDIANU – Procuror detașat 

5. Inga FURTUNĂ – Procuror detașat 

6. Andrei ROȘCA – Procuror detașat 

7. Constantin ȘUȘU – Procuror detașat 

8. Dumitru PULBERE – Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova 

9. Lilia MĂRGINEANU – Conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internațională  

din Moldova, doctor în drept 

10. Ion GUCEAC – Profesor universitar, academician, doctor habilitat  în drept 

 

 

Absenți: 

11. Vasile STOINOV – Procuror-șef interimar al Procuraturii UTA Găgăuzia 

12.                           – Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii 

 

A prezidat şedinţa – doamna Angela Motuzoc, Președinte al Consiliului Superior al 

Procurorilor.    

Președintele Consiliului a anunțat ședința deschisă și publică.     

Potrivit pct.6.7 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016, ședinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele 

participă cel puţin 2/3 din membrii în funcţie. În prezența a 10 membri ședința a fost anunțată 

deliberativă.   
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Conform prevederilor punctelor 6.21 și 6.22 din Regulament, lucrările ședinței 

Consiliului vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretarul ședinței.  

În continuare secretarul ședinței, doamna Diana Lupașcu, a adus la cunoștință 

subiectele incluse pe agenda ședinței: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1.  Solemnitatea pentru depunerea jurământului la numirea în funcția de procuror.  

2. Anunțarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror General. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc  

3. Evaluarea etapei de recepționare a cererilor depuse în cadrul concursului anunțat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-62/2019 din 03.07.2019 pentru suplinirea 

unor funcții vacante de procuror.  

Raportor – doamna Angela Motuzoc  

4. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-45/19 din 

21.06.2019, emisă în privința procurorului I.Buliga.  

Raportor – domnul Adrian Bordianu 

5.  Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-52/19 din 

21.06.2019, emisă în privința procurorului A.Diulgher.  

Raportor – domnul Andrei Roșca  

6. Contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-51/19 din 

15.07.2019, emisă în privința procurorului E.Botnari. 

Raportor – domnul Andrei Roșca  

7. Modificarea listei conducătorilor de practică pentru audienții Institutului Național al 

Justiției.  

Raportor – doamna Inga Furtună 

8. Transmiterea dosarelor unor candidați la funcția de procuror în Colegiul pentru 

selecția și cariera procurorilor.  

Raportor – domnul Constantin Șușu  

9. Examinarea cererilor persoanelor care candidează la funcţia de procuror în temeiul 

vechimii în muncă.  

Raportor – domnul Adrian Bordianu  

10. Desemnarea membrilor în Comisia pentru examenele de admitere din anul 2019 la 

Institutul Național al Justiției.  

Raportor – doamna Inga Furtună 

 

Domnul Dumitru Robu, Procuror General interimar, a propus includerea pe ordinea de 

zi a demersului prin care se solicită acordul Consiliului Superior al Procurorilor pentru 

numirea în funcția de Adjuncți ai Procurorului General, precum și demersul privind 

modificarea structurii interne și statul de personal al sistemului Procuraturii. 

Doamna Olesea Stamate, ministru al justiției, a propus examinarea în ședință a 

chestiunii referitoare la revocarea a doi membri din componența Consiliului Institutului 

Național al Justiției.  
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Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare 

pentru deciderea asupra includerii a celor trei propuneri pe ordinea de zi și aprobarea 

agendei finale a ședinței. 

Urmare a procedurii de deliberare, cu votul membrilor, Consiliului Superior al 

Procurorilor a HOTĂRÂT: 

– a aproba agenda ședinței Consiliului din 09.08.2019 potrivit proiectului ordinii de zi 

anunțat cu includerea subiectelor suplimentare propuse de Procurorul General interimar și 

ministrul justiției. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  1  din  ordinea  de  zi  - Solemnitatea pentru depunerea 

jurământului la numirea în funcția de procuror. 

Au fost invitați în sală doamna Maria Cobzari, șef al Secției resurse umane a 

Procuraturii Generale, și candidații la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă, 

propuși pentru numire în funcțiile vacante de procuror în procuraturile teritoriale prin 

Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-59/2019 – 1-61/2019 din data de 

03.07.2019.  

A LUAT CUVÂNTUL: Doamna Angela Motuzoc, a comunicat că în sală sunt prezenți 

câștigătorii concursului, anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr.1-

48/2019 din 23.05.2019.  

Președintele Consiliului a oferit cuvântul doamnei Maria Cobzari, pentru a da citirii 

ordinele despre numirea în funcții a candidaților.  

În continuare au depus jurământul procurorului și au onorat drapelul de stat următorii 

candidați numiți –  

- domnul Ghenadie Andronache - în funcția de procuror în Procuratura raionului 

Drochia; 

- domnul Ion Sandu - în funcția de procuror în Procuratura raionului Rezina;  

- domnul Sergiu Mocan - în funcția de procuror în Procuratura raionului Strășeni. 

 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor și membrii prezenți le-au adresat 

procurorilor nou angajați cuvinte de felicitare și încurajare. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  2  din  ordinea  de  zi  - Anunțarea concursului pentru 

selectarea candidatului la funcția de Procuror General. Raportor – doamna Angela Motuzoc.  

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a menționat că prin Decretul 

Președintelui Republicii Moldova nr.1208 din 11 iulie 2019, domnul Eduard Harunjen a fost 

eliberat din funcţia de Procuror General, în baza cererii de demisie, menționându-se că actul 

normativ de referință intră în vigoare la data semnării.  

 Având în vedere vacanța funcției de Procuror General și ținând cont de prevederile 

normative care reglementează situația de referință, se impune demararea procedurilor de 

concurs, urmare a căruia să fie desemnat titularul acestui mandat.  

 Conform art.17 alin.(2) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, candidatul la 

funcţia de Procuror General este selectat pe bază de concurs public, organizat de către 

Consiliul Superior al Procurorilor, care cuprinde următoarele etape: 

 a) preselecţia candidaţilor în baza dosarelor depuse;  

 b) interviul susţinut în faţa Consiliului Superior al Procurorilor. 



4 

 

În aceeași ordine de idei, art.70 alin.(1) lit.d) din Legea nr.3/2016, stabilește că 

Consiliul Superior al Procurorilor organizează concursul pentru selectarea candidatului la 

funcţia de Procuror General, pe care îl propune Preşedintelui Republicii. 

 Adițional, capitolul 10 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

detaliază modul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea candidatului la 

funcția de Procuror General. 

Doamna Olesea Stamate, ministru al justiției a solicitat, în contextul cooperării 

instituțiilor într-un stat de drept, amânarea anunțării acestui concurs întrucât, Ministerul 

Justiției elaborează un proiect de lege de modificare a Legii nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură, care vizează implicit și modificarea procedurii de selectare a candidatului la 

funcția de Procuror General. 

Domnul Adrian Bordianu a menționat că actuala Lege nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură a trecut expertiza Comisiei de la Veneția. Această comisie a avut un șir de 

obiecții și recomandări vizavi de conținutul legii, cu excepția modalității de numire a 

Procurorului General, care a fost considerată democratică și conformă cu toate cerințele și 

normele europene privind independența justiției. Consiliul Superior al Procurorilor în 

componența sa actuală, fiind deja o instituție independentă cu propriul buget, nu a exercitat 

niciodată atribuția de alegere a Procurorului General. Totodată, a comunicat că durata de 

depunere a actelor în cadrul concursului, prevăzută de actuala Lege nr.3/2016, este nu mai 

puțin de 30 de zile calendaristice, termen considerat suficient pentru ca politicul să decidă 

asupra modificării cadrului normativ referitor la procedura selectării Procurorului General.  

Doamna Inga Furtună a declarat că soluția de numire a Procurorului General 

interimar a fost o soluție temporară, pentru situație de urgență. Nu există justificări, în 

prezent, pentru Consiliul Superior al Procurorilor care să împiedice demararea concursului 

pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror General, or Consiliul Superior al 

Procurorilor este o instituție independentă, care acționează în interesul societății, și nu poate 

depinde de acțiunile Legislativului.   

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  

– a anunța concurs public pentru selectarea candidatului la funcția de Procuror General, 

pentru persoanele care întrunesc următoarele condiții: 

a) are o experienţă profesională de cel puţin 10 ani în domeniul dreptului, dintre care 

cel puţin 5 ani în funcţia de procuror; 

b) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

c) cunoaște limba de stat;  

d) în privința ei  nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;  

e) are diplomă de studii superioare de licenţă şi diplomă de studii superioare de master 

în domeniul dreptului, sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, 

recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi 

calificărilor;  

f) se bucură de o reputaţie ireproşabilă; 

g) anterior, nu i-a fost constatată vinovăţia pentru săvârşirea unei infracţiuni;  

h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de procuror. 

i) are calități manageriale; 



5 

 

j) în ultimii 3 ani pînă la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat 

activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic  sau al unei organizaţii social-politice; 

k) în ultimele 6 luni până la anunţarea concursului nu a deţinut calitatea de membru al 

Consiliului Superior al Procurorilor  (potrivit Legii nr.86/2019, textul se referă inclusiv la 

persoana care a exercitat interimatul funcției de Procuror General, indiferent de faptul dacă a 

participat sau nu la ședințele Consiliului Superior al Procurorilor și/sau dacă a participat la 

procesele de adoptare a actelor acestuia);   

– în conformitate cu art.17 alin.(5) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, se 

stabilește data de 10 septembrie 2019, inclusiv, ca fiind termenul-limită de depunere a 

dosarelor de către candidați, care vor conține: 

a) cererea de participare la concurs; 

b) curriculum vitae;  

c) copia de pe diploma de studii superioare de licenţă şi de pe diploma de studii 

superioare de master în domeniul dreptului, sau un alt act de studii în domeniul dreptului 

echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea 

actelor de studii şi calificărilor;  

d) copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaţilor care au carnet de muncă;  

e) cazierul judiciar; 

f) certificatul medical; 

g) declarația de avere si interese personale; 

h) scrisoarea de motivare; 

i) conceptul de management şi dezvoltare instituţională a Procuraturii pentru următorii 

7 ani; 

j) declarația pe propria răspundere conform Anexei nr.1 la Regulamentul Consiliului 

Superior al Procurorilor; 

– dosarele de participare se depun personal de către candidați la Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor pe adresa: mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 73, biroul 17, 

tel. 022828501, în zilele lucrătoare, în intervalul orelor 0800-1200 și 1300-1700. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  3  din  ordinea  de  zi -  Evaluarea etapei de recepționare 

a cererilor depuse în cadrul concursului anunțat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Procurorilor nr.1-62/2019 din 03.07.2019 pentru suplinirea unor funcții vacante de procuror. 

Raportor – doamna Angela Motuzoc.    

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a comunicat că prin Hotărârea nr.1-

62/2019 din data de 03.07.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs, pentru 

numirea prin transfer, între procurorii înscriși la data de 03.07.2019, inclusiv, în Registrul 

candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, Lista procurorilor care solicită transferul la 

o altă procuratură, pentru suplinirea funcțiilor vacante de: 

- procuror în Procuratura municipiului Chișinău (2 unități); 

- procuror în Procuratura municipiului Bender (1 unitate); 

- procuror în Procuratura raionului Orhei (1 unitate). 

Termenul limită pentru depunerea cererilor de aplicare la concursul anunțat a fost 

stabilit pentru data de 02.08.2019, inclusiv.   

Potrivit informației înregistrate la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, la 

funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău a aplicat un singur candidat – 
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doamna Iulia Ghimp, procuror în Procuratura raionului Ștefan-Vodă, iar pentru funcțiile de 

procuror în Procuratura municipiilor Bender și Procuratura raionului Orhei nu a fost depusă 

nici o cerere. 

Urmare a examinării dosarului candidatului la funcția de procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău, se rezumă că acesta întrunește condițiile legale pentru transferul în 

funcția solicitată, în procedură simplificată. 

Astfel, s-a stabilit că procurorul Iulia Ghimp a fost evaluată, la cerere, în mod 

extraordinar de către Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, fiindu-i acordat 

calificativul „foarte bine” (Hotărârea nr.4-3/19 din 22.03.2019). 

Ulterior, în baza cererii, procurorul Iulia Ghimp a fost înscrisă în Registrul candidaților 

pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista procurorilor care solicită transferul la o altă 

procuratură. 

Având în vedere circumstanțele stabilite, potrivit cărora la funcția vacantă de procuror 

în Procuratura municipiului Chișinău a aplicat un singur candidat, se constată că sunt 

incidente prevederile alin.3 pct.8.15 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea nr.12-225/16 din 14.09.2016. 

Astfel, raportând prevederile cadrului normativ relevant la circumstanțele individuale 

ce rezultă din prezenta cerere, se reține că pentru doamna Iulia Ghimp transferul solicitat nu 

reprezintă numire într-o funcţie superioară celei deținute la moment, nu modifică domeniile 

de competență ale procurorului, nu este creator de drepturi ierarhice și se valorifică drept o 

mobilitate funcțională în cadrul subdiviziunilor de același nivel. 

În egală măsură, Consiliul Superior al Procurorilor constată că pentru suplinirea 

funcțiilor vacante de procuror în Procuratura municipiului Chișinău (1 unitate), procuror în 

Procuratura municipiului Bender (1 unitate), procuror în Procuratura raionului Orhei (1 

unitate) nu a fost depusă nici o cerere, circumstanță care, de jure, atrage necesitatea declarării 

încheierii concursului, pentru aceste funcții, prin nerealizare. 

În sală a fost invitată doamna Iulia Ghimp, procuror în Procuratura raionului Ștefan-

Vodă. Cereri de recuzare nu au fost înaitate.  

Președintele Consiliului a oferit cuvântul procurorului Iulia Ghimp. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Iulia Ghimp și-a menținut cererea și a exprimat 

acordul pentru a fi transferată în funcția solicitată în condițiile pct.8.15 alin.3 din 

Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, argumentându-și poziția prin estimările 

profesionale personale vizând cariera sa. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a accepta transferul doamnei Iulia Ghimp, procuror în Procuratura raionului Ștefan-

Vodă în funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău, în condițiile pct.8.15 alin.3 

din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor; 

– a propune Procurorului General numirea, prin transfer, a doamnei Iulia Ghimp în 

funcția de procuror în Procuratura municipiului Chișinău; 

– a declara încheiat, prin nerealizare, concursul anunțat prin Hotărârea nr.1-62/2019 

din 03.07.2019 în partea ce ține de ocuparea funcțiilor vacante de procuror în Procuratura 

municipiului Chișinău (1 unitate), procuror în Procuratura municipiului Bender (1 unitate), 
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procuror în Procuratura raionului Orhei (1 unitate), pe motiv că aceste funcții nu au fost 

solicitate de candidați; 

– a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de emitere 

a actelor administrative corespunzătoare. 

 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Angela Motuzoc a expus că în contextul exercitării 

competențelor aferente chestiunilor de selecție și carieră, prin Hotărârea nr.1-62/2019 din data 

de 03.07.2019, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs între procurorii înscriși la 

data de 03.07.2019, inclusiv, în Registrul candidaţilor pentru suplinirea funcţiilor vacante, 

Lista procurorilor care solicită promovarea în funcția de procuror în Procuratura specializată 

sau Procuratura Generală, pentru suplinirea unei funcții vacante de procuror în Procuratura 

Anticorupție.  

Termenul limită pentru depunerea cererilor de aplicare la concursul anunțat a fost 

stabilit pentru data de 02.08.2019, inclusiv.   

Respectiv, potrivit informației acumulate în acest sens, pusă la dispoziția  Consiliului 

Superior al Procurorilor, în termenul stabilit au depus cereri de participare la concursul în speță 

doamna Ala Căuș, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru și doamna 

Irina Gheorghiștean, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani. 

Din analiza cumulativă a informațiilor, coroborate cu prevederile normative relevante, 

se reține că pentru fiecare dintre cererile depuse, sunt întrunite condițiile de admisibilitate, 

circumstanță care permite acceptarea dosarelor de concurs. 

Pe cale de consecință, cererile procurorilor Ala Căuș și Irina Gheorghiștean urmează a 

fi remise Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, în vederea evaluării în cadrul 

concursului la care au aplicat. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  

– a transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor, în vederea evaluării 

conform criteriilor stabilite, în cadrul concursului pentru ocuparea unei funcții de procuror în 

Procuratura Anticorupție, cererile și dosarele de participare ale procurorilor Ala Căuș și Irina 

Gheorghiștean. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  4  din  ordinea  de  zi -  Contestația împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-45/19 din 21.06.2019, emisă în privința procurorului 

I.Buliga. Raportor – domnul Adrian Bordianu. 
A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a relatat că prin Hotărârea nr. 3-

45/19 din 21.06.2019 Colegiul de disciplină şi etică a aplicat în privinţa procurorului în 

Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Râşcani, Buliga Igor, sancţiunea disciplinară - 

avertismentul. 

Colegiul de disciplină şi etică a conchis că procurorul Buliga Igor a comis abaterea 

disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură - 

îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu. Potrivit constatărilor Colegiului, 

abaterea disciplinară se exprimă în neglijarea cerinţelor stabilite în art.6 alin.(3) lit.a) şi b) din 

Legea nr.3/2016 şi a regulilor de conduită profesională prescrise în pct. 6.1.1, 6.1.4, 6.2.1 din 
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Codul de etică al procurorilor. 

Procurorul Buliga Igor a contestat hotărârea în termen, solicitând casarea hotărârii 

Colegiului de disciplină şi etică, considerând-o ilegală şi nefondată, invocând necesitatea 

încetării procedurii disciplinare, din motiv că faptele sale nu constituie abatere disciplinară. 

În şedinţa Consiliului Superior al Procurorilor din 09.07.2019 procurorul Buliga Igor 

nu s-a prezentat, dar a depus o cerere prin care a solicitat examinarea contestaţiei în lipsa sa, 

şi-a menţinut poziţia expusă potrivit căreia, n-a admis încălcarea normelor de procedură la 

conducerea urmăririi penale, a prezentat argumentele care în viziunea sa, justifică necesitatea 

casării hotărârii Colegiului de disciplină şi etică şi încetării procedurii disciplinare. 

Inspectorul din cadrul Inspecţiei procurorilor, Demidov Leonid, a solicitat respingerea 

contestaţiei depuse de procuror, întrucât faptele acestuia constituie abatere disciplinară, astfel 

după cum a fost constatat în hotărârea Colegiului de disciplină şi etică. 

Potrivit poziţiei exprimate de către reprezentantul Inspecţiei procurorilor şi avizului 

Secţiei unificare practicii în domeniul urmăririi penale, s-a adeverit faptul tergiversării de 

către procurorul Buliga Igor a urmării penale şi emiterii ilegale a hotărârii de scoatere de sub 

urmărire penală şi clasare a procesului penal din motivul lipsei elementelor infracţiunii. 

Respectiv, reprezentantul Inspecţiei procurorilor a pledat pentru menţinerea hotărârii 

Colegiului de disciplină şi etică, adoptate în privinţa procurorului în Procuratura mun. 

Chişinău, Oficiul Râşcani, Buliga Igor. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare.  

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT:  

– a respinge contestaţia domnului Buliga Igor, procuror în Procuratura mun. Chişinău, 

Oficiul Râşcani, împotriva hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr. 3- 45/19 din 

21.06.2019, adoptată în privinţa sa; 

– a menţine Hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr. 3-45/19 din 21.06.2019, de 

aplicare în privinţa procurorului în Procuratura mun. Chişinău, Oficiul Râşcani, Buliga Igor a 

sancţiunii disciplinare - avertisment. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  5  din  ordinea  de  zi - Contestația împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-52/19 din 21.06.2019, emisă în privința procurorului 

A.Diulgher. Raportor – domnul Andrei Roșca. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat că în ședința din 

03.07.2019 s-a hotărât examinarea subiectului respectiv în ședință închisă. 

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

Totodată președintele Consiliului a anunțat despre plecarea domnului Dumitru Robu, 

Procuror General interimar, cvorumul fiind asigurat prin prezența a 9 membri ai Consiliului. 

În sală au fost invitați domnul Alexandr Diulgher și domnul Leonid Demidov, inspector 

din cadrul Inspecției procurorilor. Cereri de recuzare nu au fost înaintate. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a expus că prin decizia din 21.05.2018 

Inspecţia procurorilor a remis pentru examinare Colegiului de disciplină şi etică procedura 

disciplinară în privinţa procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Alexandr Diulgher, 

rezumând că procurorul, fiind în funcţie, a încălcat prevederile art.6 alin.(3), art.14 alin.(l), 

alin.(2) lit.f) şi i) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură; pct.pct.6.1.1 din Codul de 
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etică al procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.4 a Adunării Generale a Procurorilor din 

27.05.2016, prin care a comis abaterea disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) şi e) din Legea 

nr.3/2016. 

Analizând materialele procedurii disciplinare şi audiind explicaţiile lui Alexandr 

Diulgher, în cadrul şedinţei din 21.06.2019, Colegiul de disciplină şi etică a constatat că a fost 

comisă abaterea disciplinară prevăzută în art.38 lit.a) şi e) din Legea nr.3/2016 - îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi încălcarea gravă a legii. 

Prin Hotărârea nr.3-52/19 din 21.06.2019 Colegiul de disciplină şi etică a aplicat în 

privinţa procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Alexandr Diulgher, sancţiunea 

disciplinară- eliberarea din funcţia de procuror. 

Procurorul Alexandr Diulgher a contestat hotărârea în termen, solicitând casarea 

acesteia, considerând-o ilegală şi nefondată, invocând necesitatea încetării procedurii 

disciplinare, din motiv că faptele sale nu constituie abatere disciplinară. 

Președintele Consiliului i-a oferit cuvântul domnului Leonid Demidov, inspector din 

cadrul Inspecției procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Leonid Demidov a susținut legalitatea și temeinicia 

hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-52/2019 din 21.06.2019 de atragere la 

răspundere disciplinară a procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Alexandr Diulgher și 

aplicare a sancțiunii disciplinare de eliberare din funcția de procuror. 
Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare.  

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  

– a admite contestaţia procurorului în Procuratura raionului Taraclia, Alexandr Diulgher 

declarată împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-52/19 din 21.06.2019, 

adoptată în privinţa sa; 

– a casa Hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-52/19 din 21.06.2019 cu 

pronunţarea unei noi hotărâri privind încetarea procedurii disciplinare din motiv că nu a fost 

comisă o abatere disciplinară. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  6  din  ordinea  de  zi - Contestația împotriva hotărârii 

Colegiului de disciplină și etică nr.3-51/19 din 15.07.2019, emisă în privința procurorului 

E.Botnari. Raportor – domnul Andrei Roșca. 

În legătură cu faptul că procurorul Elena Botnari a depus la Aparatul Consiliului 

cerere de imposibilitate de participare la ședință din motivul plecării peste hotarele Republicii 

Moldova, președintele Consiliului a propus examinarea subiectului respectiv în lipsa acesteia. 

Președintele Consiliului a supus votului propunerea de examinare a subiectului 

respectiv în lipsa procurorului Elena Botnari. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A DECIS: 

– a examina contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-51/19 

din 15.07.2019, emisă în privința procurorului Eena Botnari, în lipsa acesteia. 

În scopul respectarea regimului informației cu acces limitat și datelor cu caracter 

personal, domnul Andrei Roșca a solicitat ca subiectul să fie discutat în ședință închisă.  

Președintele Consiliului a supus votului propunerea raportorului de a examina 

subiectul respectiv în ședință închisă. 
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Urmare a procedurii de votare, cu votul  membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A DECIS: 

– a examina contestația împotriva hotărârii Colegiului de disciplină și etică nr.3-51/19 

din 15.07.2019, emisă în privința procurorului Eena Botnari, în ședință închisă. 

Reprezentanții mass-mediei au părăsit sala de ședințe a Consiliului Superior al 

Procurorilor. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Andrei Roșca a comunicat că prin decizia din 

18.06.2019 Inspecţia procurorilor a remis pentru examinare Colegiului de disciplină şi etică 

procedura disciplinară în privinţa procurorului în Procuratura raionului Cahul, Elena Botnari, 

rezumând că procurorul, fiind în funcţie, a încălcat prevederile art.art.19, 20, 52 alin.(l), 254, 

259, 274, 289-291 din Codul de procedură penală; pct.6.1.1 din Codul de etică al procurorilor, 

aprobat prin Hotărîrea nr.4 a Adunării Generale a Procurorilor din 27.05.2016, acţiuni sau, 

după caz, omisiuni prin care a comis abaterea disciplinară prevăzută de art.art.38 lit.a) şi e) 

din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură - îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor 

de serviciu şi încălcarea gravă a legii. 

Analizând materialele cauzei disciplinare şi audiind explicaţiile procurorului Elena 

Botnari în cadrul şedinţei, Colegiul de disciplină şi etică a concluzionat că a fost comisă 

abaterea disciplinară prevăzută în art.38 lit.a) şi e) din Legea nr.3/2016 - îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu şi încălcarea gravă a legii. 

Prin Hotărârea nr.3-51/19 din 15.07.2019 Colegiul de disciplină şi etică a aplicat în 

privinţa procurorului în Procuratura raionului Cahul, Elena Botnari sancţiunea disciplinară - 

mustrare. 

Procurorul Elena Botnari a contestat hotărârea în termen, solicitând casarea hotărârii 

Colegiului de disciplină şi etică, considerând-o ilegală şi nefondată, invocând necesitatea 

încetării procedurii disciplinare, din motiv că a fost încălcat termenul de examinare a 

procedurii disciplinare. Potrivit prevederilor art.40 alin.(5) lit. b) din Legea nr.3/2016, dacă în 

momentul depunerii cererii de demisie împotriva procurorului a fost depusă o sesizare până 

la demisie, procedura disciplinară se finalizează în termen de 30 zile de la depunerea sesizării. 

Contestatara invocă că procedura disciplinară începută la 20.05.2019 urma să fie 

finisată cu adoptarea unei hotărâri până la 19.06.2019. Deoarece n-a fost eliberată din funcţie 

a încetat activitatea în calitate de procuror din 03.07.2019 în conformitate cu prevederile art.85 

alin.(l), (2) şi (41) din Codul Muncii. 

În sală a fost invitat domnul Nicolae Tricolici, inspector din cadrul Inspecției 

procurorilor. 

Președintele Consiliului a oferit cuvântul domnului Nicolae Tricolici. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Nicolae Tricolici a menționat că încălcarea reţinută 

în sarcina procurorului Elena Botnari reprezintă abatere disciplinară prevăzută de art.38 lit.a) 

şi e) din Legea nr.3/2016. Latura obiectivă a abaterii disciplinare, comise de procurorul Elena 

Botnari, constă în acţiuni care sunt contrare cu atribuţiile de serviciu impuse prin lege şi Codul 

de etică.  

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 
Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  



11 

 

– a admite parţial contestaţia depusă de procurorul în Procuratura raionului Cahul Elena 

Botnari, declarată împotriva Hotărârii Colegiului de disciplină şi etică nr.3-51/19 din 

15.07.2019, adoptată în privinţa sa, din alte motive decât cele invocate; 

– a casa hotărârea Colegiului de disciplină şi etică nr.3-51/19, cu adoptarea unei noi 

hotărârii privind constatarea abaterii disciplinare şi sistarea procedurii disciplinare, în legătură 

cu faptul că procurorul şi-a încetat raportul de serviciu înainte de emiterea hotărârii cu privire 

la cauza disciplinară. 

  

Doamna Olesea Stamate, ministru al justiției a solicitat modificarea ordinii de zi a 

ședinței cu examinarea următorului subiect referitor la revocarea a doi membri din 

componența Consiliului Institutului Național al Justiției. 

Președintele Consiliului a supus votului solicitarea ministrului justiției de modificare a 

examinării subiectelor incluse pe ordinea de zi a ședinței. 
Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A DECIS:  

– a modifica ordinea examinării subiectelor incluse pe agenda ședinței Consiliului 

Superior al Procurorilor din 09.08.2019, cu examinarea următorului subiect referitor la 

demersul ministrului justiției de revocare a doi membri din componența Consiliului 

Institutului Național al Justiției. 

Președintele Consiliului a anunțat întrerupere pentru 5 min. pentru prezentarea de 

către Aparatul Consiliului a Hotărârii nr.12-103/18 din 12 iulie 2018 cu privire la 

desemnarea membrilor din rândul procurorilor de diferite niveluri în componența Consiliului 

Institutului Național al Justiției și procesului-verbal al ședinței din 12.07.2018. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  7  din  ordinea  de  zi – Demersul doamnei Olesea 

Stamate, ministru al justiției, de revocare a doi membri din componența Consiliului Institutului 

Național al Justiției. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Olesea Stamate a solicitat revocarea mandatelor a doi 

membri desemnați din rândul procurorilor de diferite niveluri în componența Consiliului 

Institutului Naţional al Justiţiei. 

Ministrul justiției a invocat că, Institutul Național al Justiție este o instituție importantă, 

care asigură un nivel adecvat al calității viitorilor procurori și judecători. Consiliul 

Institutului, fiind organul suprem de conducere, trebuie să asigure buna funcționare a 

instituției și să se bucure de o imagine ireproșabilă. În acest context, doi candidați care au 

fost propuși de Consiliul Superior al Procurorilor – Igor Popa și Ruslan Popov, nu ar 

corespunde criteriilor de reputație ireproșabilă, dumnealor fiind mediatizați în repetate 

rânduri, prin prisma existenței suspiciunilor de integritate, deținând o imagine negativă în 

societate, fiind vizați în mai multe investigații jurnalistice, la capitolul integritate. 

Domnul Constantin Șușu a menționat despre necesitatea prezenței în ședință a 

procurorilor a căror revocare este solicitată. 

Doamna ministru, Olesea Stamate a expus faptul că este competența Consiliului 

Superior al Procurorilor de a decide asupra revocării membrilor desemnați în Consiliul 

Institutului Național al Justiției 
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Doamna Inga Furtună a întrebat dacă în privința procurorilor vizați există careva 

dovezi, acte constatatoare, circumstanțe care ar proba aceste suspiciuni de integritate. 

Doamna Olesea Stamate a menționat că careva acte doveditoare în sensul dat nu există, 

or aceasta ar însemna verificarea întregii activități a Consiliului Institutului Național al 

Justiției, lucru care este imposibil de realizat. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  
– a respinge demersul ministrului justiţiei, Olesea Stamate, privind revocarea 

mandatelor a doi membri desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor în componența 

Consiliului Institutului Naţional al Justiţiei. 
 

Președintele Consiliului a anunțat despre plecarea ministrului justiției, Olesea Stamate, 

cvorumul fiind asigurat prin prezența a 8 membri ai Consiliului. 

S-A  EXAMINAT  subiectul  8  din  ordinea  de  zi – Modificarea listei conducătorilor 

de practică pentru audienții Institutului Național al Justiției. Raportor – doamna Inga Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a menționat că prin Hotărârea nr.1-

63/2019 din 03.07.2019 Consiliul Superior al Procurorilor a propus Institutului Național al 

Justiției lista nominală a procurorilor pentru desemnarea în calitate de conducători ai stagiilor 

de practică desfășurate în perioada 16.09.2019 - 07.03.2020 pentru audienții cursurilor de 

formare inițială.  

În componența nominalizărilor a fost inclus și domnul Grigori Belîi, procuror în 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani. 

La data de 19.07.2019, prin ordinul Procurorului General, domnul Grigori Belîi a fost 

eliberat din funcția deținută în temeiul art.58 alin.(1) lit.a) din Legea nr.3/2016 cu privire la 

Procuratură (în baza cererii de demisie). 

Având în vedere că la data emiterii Hotărârii nr.1-63/2019, Consiliul Superior al 

Procurorilor nu dispunea de informații cu privire la demisia din Procuratură a domnului 

Grigori Belîi, este necesar, în virtutea motivelor obiective, să fie selectat un alt procuror care 

să fie desemnat în calitate de conducător al stagiilor de practică. 

În ședință a fost propusă candidatura domnului Gheorghe Mihăilă, procuror în 

Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, care, din perspectiva prestației 

profesionale, întrunește condițiile pentru a fi desemnat în calitate de conducător al stagiilor de 

practică pentru audienții cursurilor de formare inițială a procurorilor desfășurate în perioada 

16.09.2019 - 07.03.2020. 

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  
– a propune Institutului Național al Justiției includerea suplimentară a domnului 

Gheorghe Mihăilă, procuror în Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Buiucani, (pentru 

înlocuirea domnului Grigore Belîi), în lista procurorilor nominalizați pentru desemnare în 

calitate de conducători a stagiilor de practică desfășurate în perioada 16.09.2019 – 07.03.2020 

pentru audienții cursurilor de formare inițială; 
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– a transmite hotărârea Institutului Național al Justiției pentru demararea procedurilor 

de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  9  din  ordinea  de  zi – Transmiterea dosarelor unor 

candidați la funcția de procuror în Colegiul pentru selecția și cariera procurorilor. Raportor – 

domnul Constantin Șușu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Constantin Șușu a relatat că Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor a înregistrat cererile domnilor Andrei Tabără, Andrei Scripcenco, 

Ghenadie Tabuica, Victor Țurcan și a doamnei Alina Călugăreanu, privind expedierea 

dosarelor de concurs Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor în vederea evaluării lor 

în condițiile stabilite de art.23 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură.   

Pentru a decide asupra admisibilității cererilor de referință s-a analizat dovada întrunirii 

de către titulari a condițiilor impuse prin lege. 

În context s-a stabilit că, doamna Alina Călugăreanu a absolvit cursurile de formare 

inițială a procurorilor în cadrul Institutului Național al Justiției în anul 2016, iar domnii Andrei 

Tabără, Andrei Scripcenco, Ghenadie Tabuica, Victor Țurcan au promovat în 2018, în fața 

Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției, examenul pentru candidații la funcția 

de procuror în temeiul vechimii în muncă.  

Se reține că dosarele candidaților conțin actele care confirmă că au trecut verificările de 

specialitate inerente pentru a candida la funcția de procuror. 

Anterior Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor i-a înscris pe candidații 

nominalizați în lista corespunzătoare din Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor 

vacante. 

Includerea în Registru a punctajului obținut de candidați s-a făcut în conformitate cu 

pct.8.18 din Regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, potrivit căruia rezultatele 

obținute la Institutul Național al Justiției se echivalează în punctaj care se calculează după 

formula: un punct pentru fiecare zecime a notei, iar punctajul obținut astfel, nu se rotunjește 

până la întreg. În condițiile enunțate, punctajul candidaților la funcția de procuror, vizați de 

prezenta hotărâre, reprezintă 86 de puncte - Alina Călugăreanu, 71 de puncte - Andrei Tabără, 

71 de puncte - Andrei Scripcenco, 67 de puncte - Victor Țurcan, 62 de puncte - Ghenadie 

Tabuica. 

Respectiv, Consiliul urmează să decidă asupra transmiterii dosarelor candidaților 

Andrei Tabără, Andrei Scripcenco, Ghenadie Tabuica, Victor Țurcan și Alina Călugăreanu 

Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor, pentru organizarea procedurilor de apreciere 

corespunzătoare.  

Obiecții sau alte propuneri nu au parvenit. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  
– a lua act de plenitudinea dosarelor de concurs ale domnilor Andrei Tabără, Andrei 

Scripcenco, Ghenadie Tabuica, Victor Țurcan și a doamnei Alina Călugăreanu, candidați la 

funcția de procuror, înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, Lista 

candidaților la funcția de procuror în procuratura teritorială; 
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– a transmite Colegiului pentru selecția și cariera procurorilor dosarele candidaților 

Andrei Tabără, Andrei Scripcenco, Ghenadie Tabuica, Victor Țurcan și Alina Călugăreanu, 

pentru organizarea procedurilor de selecție. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  10  din  ordinea  de  zi – Cererile persoanelor care 

candidează la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă. Raportor – domnul Adrian 

Bordianu. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Adrian Bordianu a menționat că Aparatul Consiliului 

Superior al Procurorilor a prezentat, pentru examinare, cererile și actele corespunzătoare 

anexate, depuse de către persoanele care doresc să candideze la funcția de procuror în temeiul 

vechimii de muncă. 

În context, se reține că potrivit art.20 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.3/2016 cu privire 

la Procuratură, persoana care nu a absolvit cursurile de formare iniţială a procurorilor din 

cadrul Institutului Naţional al Justiţiei poate candida la funcţia de procuror dacă are o vechime 

de cel puţin 5 ani în funcţiile de procuror sau judecător în instanţele judecătoreşti naţionale 

sau internaţionale, de ofiţer de urmărire penală, de avocat, de Avocat al Poporului, de 

consultant al procurorului, de asistent judiciar în instanţa de judecată, de asemenea în funcţiile 

de specialitate juridică din aparatul Curţii Constituţionale, al Consiliului Superior al 

Procurorilor, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Justiţiei, al Ministerului 

Afacerilor Interne, al Centrului Naţional Anticorupţie, al Serviciului Vamal sau în funcţia de 

profesor titular de drept în instituţiile de învăţământ superior acreditate, cu condiția susținerii 

examenului în fața Comisiei de absolvire a Institutului Național al Justiției. 

Respectiv, aspectele conexe procedurilor de organizare a evaluărilor de referință sunt 

dezvoltate în Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru 

persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în 

muncă, aprobat ulterior prin Hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției nr.1/1 din 

31.01.2017. 

Astfel, potrivit cerințelor de specialitate, examenul se organizează de Institutul Național 

al Justiției și se desfășoară concomitent cu examenul de absolvire a cursurilor de formare 

iniţială de către audienții Institutului, care-l susțin în fața aceleiași Comisii pentru examenele 

de absolvire. 

Potrivit prevederilor pct.8 din Regulamentul prenotat, pentru persoanele care 

candidează la funcţia de procuror în temeiul vechimii în muncă, temei pentru participarea la 

examen îl constituie hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor privind remiterea 

materialelor solicitanților de referință în adresa Institutului Naţional al Justiției. 

 Concomitent, în aceeași ordine de idei, se notează și prevederea potrivit căreia 

persoanele interesate urmează să adreseze, către Consiliul Superior al Procurorilor, până la 

data de 1 august a anului calendaristic, cereri privind remiterea materialelor pentru susţinerea 

examenului în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. 

Este relevant a se menționa că prevederile normative aferente acestor proceduri 

stabilesc inclusiv și faptul că în baza hotărârii respective emise de către Consiliul Superior al 

Procurorilor solicitanții pot participa doar în sesiunea următoare a examenului în temeiul 

vechimii în muncă (februarie-aprilie a anului următor). 

În temeiul informaţiei prezentate de către Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, 

a fost întocmită lista persoanelor, care au prezentat până la 01.08.2019 dosarele de participare 
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în temeiul vechimii în muncă la examenele pentru accedere la funcția de procuror, invocând 

remiterea materialelor la Comisia pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al 

Justiţiei. 

Astfel, urmează să fie examinate și analizate cererile de referință, copiile de pe actele 

confirmative depuse, în raport cu rigorile stabilite de legislație în acest sens. 

Domnul raportor a propus examinarea dosarelor candidaților în deliberare, ținând 

cont de protecția datelor cu caracter personal conținut în acestea. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare.  

Procurorul General interimar, Dumitru Robu, a revenit la ședința Consiliului Superior 

al Procurorilor, cvorumul fiind asigurat de 9 membri. 

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  

– a remite materialele persoanelor care doresc să candideze la funcția de procuror în 

temeiul vechimii de muncă, care întrunesc condițiile prevăzute de lege (conform listei-anexă 

nr.1, care constituie parte-integrantă a hotărârii emise), depuse până la data de 01.08.2018, 

pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiției; 

– a respinge cererile persoanelor, a căror dosare nu întrunesc condițiile stabilite de art.20 

din Legea nr.3/2016, conform listei-anexă nr.2, care constituie parte-integrantă a hotărârii 

emise. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  11  din  ordinea  de  zi – Desemnarea membrilor în 

Comisia pentru examenele de admitere din anul 2019 la Institutul Național al Justiției. 

Raportor – doamna Inga Furtună. 

A LUAT CUVÂNTUL: doamna Inga Furtună a consemnat că prin demersul 

directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, a fost anunțată inițierea 

procedurilor de constituire a comisiei pentru examenele de admitere din anul 2019 la cursurile 

de formare inițială care vizează candidații la funcția de judecător și procuror.  

Se reține că aria de competență a Consiliului Superior al Procurorilor include atribuția 

desemnării a doi membri în comisia de referință și realizarea acestui exercițiu instituțional se 

bazează pe raționamentele de drept și de fapt aferente procedurii în speță. 

Potrivit prevederilor legislative, din componenţa Comisiei pentru examenele de 

admitere nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior 

al Procurorilor, Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorului, Colegiului pentru selecţia 

şi cariera procurorilor şi persoanele care sunt în conflict de interese, iar în acest sens membrii 

Comisiei urmează să semneze declaraţii pe propria răspundere. 

Aceste dispoziții normative au fost dezvoltate în Regulamentul de organizare şi 

desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcţii de 

judecător şi de procuror, aprobat prin Hotărârea Consiliului Institutului Național al Justiției 

nr.5/2 din 26.05.2017, care în pct.25 reglementează inclusiv și condițiile desemnării 

membrilor supleanți, dintre care unul urmează să fie un procuror. 

Au fost propuse candidaturile procurorilor Sergiu Russu, procuror-șef al Secției 

combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică și 

Nina Crăciun, procuror în Secția unificare a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în 

instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, ca fiind 

corespunzătoare cerințelor caracteristice nominalizării deduse spre soluționare. 
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Totodată, ținând cont de specificarea vizând desemnarea în componența Comisiei 

pentru examenele de admitere și a membrilor supleanți dintre care unul să fie procuror, 

conducându-se de aceleași principii referitoare la meritocrație, a fost înaintată candidatura 

doamnei Mariana Gornea, procuror-șef al Secției justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, 

reforme a Procuraturii Generale, ca fiind relevantă în acest sens. 

Obiecții sau propuneri nu au fost înaintate. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare.  

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  

– a desemna în calitate de membri în componența Comisiei pentru examenele de 

admitere din anul 2019 la Institutul Național al Justiției, pe Sergiu Russu, procuror-șef al 

Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției urmărire penală și 

criminalistică a Procuraturii Generale și Nina Crăciun, procuror în Secția unificare a practicii 

în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a 

Procuraturii Generale; 

– a propune Consiliului Institutului Național al Justiției desemnarea în calitate de 

membru-supleant al Comisiei pentru examenele de admitere din anul 2019 la Institutul 

Național al Justiției a doamnei Mariana Gornea, procuror-șef al Secției justiție juvenilă din 

cadrul Direcției politici, reforme a Procuraturii Generale; 

– a transmite hotărârea Procurorului General și Consiliului Institutului Național al 

Justiției, pentru demararea procedurilor de emitere a actelor administrative corespunzătoare. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  12  din  ordinea  de  zi – Demersul domnului Dumitru 

Robu, Procuror General interimar, cu privire la exprimarea acordului scris asupra modificării 

structurii sistemului Procuraturii. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Dumitru Robu în susţinerea demersului său, coroborat 

cu art.5 și art.19 din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, a 

argumentat că această acțiune se impune prin necesitatea asigurării atingerii obiectivelor 

instituţiei Procuraturii, ce se referă la economicitatea, eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, 

conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne, siguranţa si optimizarea 

activelor si a pasivelor, fiabilitatea şi integritatea informaţiei financiare şi operaţionale. 

Totodată, potrivit prevederilor art.5 din Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul 

financiar public intern, pentru promovarea unei bune guvernări a entităţilor publice, se 

implementează controlul financiar public intern, care include: controlul intern managerial şi 

auditul intern. Responsabil pentru asigurarea acestui control este managerul entităţii publice, 

în speță - Procurorul General, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit. j) din Legea nr.3 din 

25.02.2016 cu privire la Procuratură. 

Subsidiar, conform prevederilor art.19 alin.(4) din Legea indicată supra, subdiviziunea 

de audit intern se instituie în subordinea directă a managerului entităţii publice şi îi raportează 

în mod direct acestuia. 

În această ordine de idei, s-a enunțat că se impune organizarea sistemului de control 

intern managerial, prin completarea structurii Procuraturii Generale cu o nouă subdiviziune în 

subordinea directă a Procurorului General, denumită „Serviciul de audit intern”, compusă din 

o unitate de şef - serviciu şi 2 unități de auditori interni. 
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În acest sens, completarea unităţilor de personal, necesare pentru crearea Serviciul de 

audit intern, se va face din contul a câte o unitate de specialist principal din cadrul Secţiei 

protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană şi din Secţia finanţe şi 

contabilitate, precum şi o unitate de specialist din Secţia unificare a practicii în domeniul 

reprezentării învinuirii în instanţele de judecată. 

Alte propuneri de revizuire a structurii Procuraturii, identificate ca o necesitate 

instituțională, se referă la trecerea Direcţia finanţe şi administrare din subordinea Procurorului 

General în cea a Aparatului Procuraturii Generale. Prin această modificare, fișa de post a 

şefului Aparatului Procuraturii Generale se va suplimenta cu atribuţia de organizare şi 

coordonare a activităţilor de management financiar şi bugetar al Procuraturii, atribuție 

degrevată din sarcina adjuncţilor Procurorului General. 

Pentru fundamentarea inițiativei de referință s-a relevat că această remaniere nu va 

modifica structura de personal şi nu va avea impact asupra modului de salarizare a personalului 

din cadrul Direcţiei finanţe şi administrare. 

Obiecții sau propuneri nu au fost înaintate. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de votare.  

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT :  

– a exprima acordul pentru efectuarea modificărilor propuse de Procurorul General 

interimar, Dumitru Robu, la Ordinul Procurorului General interimar nr.681-p din 15.06.2017 

privind structura  internă, reședințele și statul de personal al sistemului Procuraturii după cum 

urmează:  

- crearea unei subdiviziuni noi în cadrul Procuraturii Generale, în subordinea directă a 

Procurorului General, cu denumirea - Serviciul de audit intern, din contul a câte o funcție de 

specialist principal din cadrul Secţiei protocol, cooperare internaţională şi integrare europeană 

şi din Secţia finanţe şi contabilitate, precum şi o unitate de specialist din Secţia unificare a 

practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanţele de judecată, cu  stabilirea a  3 (trei) 

unităţi de personal; 

- trecerea Direcţiei finanţe şi administrare, cu toate secţiile şi personalul respectiv, în 

subordinea Aparatului Procuraturii Generale. 

 

S-A  EXAMINAT  subiectul  13  din  ordinea  de  zi – Demersul domnului Dumitru 

Robu, Procuror General interimar, cu privire la exprimarea acordului scris asupra 

candidaturilor pentru numirea în funcţiile de Adjuncți ai Procurorului General interimar. 

A LUAT CUVÂNTUL: domnul Dumitru Robu a solicitat prin demers Consiliului 

Superior al Procurorilor acordul scris asupra candidaturilor domnilor Eduard Bulat, procuror-

șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, 

reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, Mircea Roșioru, Adjunct al 

Procurorului General, Alexandru Nichita, procuror-șef al Direcției politici, reforme și 

protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, pentru numirea în funcţiile de Adjuncți 

ai Procurorului General interimar. 

În susţinerea demersului său, domnul Dumitru Robu a remarcat că prin Decretul 

Preşedintelui Republicii Moldova nr.l232-VIII din 31.07.2019 a fost desemnat în calitate de 

Procuror General interimar, în contextul prevederilor operate prin Legea nr.87 din 19.07.19, 

care completa art.11 al Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură cu  alin.(2 ) şi (2 ). 
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Potrivit alin.(22) a art.11 din Legea nr.3/2016, Procurorul General interimar exercită 

mandatul său până la numirea Procurorului General. Astfel, în sensul legii, Procurorul General 

interimar a preluat integral funcţiile titularului, legea neinstituind nici o limitare în acest sens, 

fiind stabilit expres că interimarul preia de drept plenitudinea competenţelor titularului. 

Domnul Andrian Bordianu a întrebat dacă candidații nominalizați au fost consultați și 

au exprimat acordul pentru a fi numiți în funcțiile respective. 

Domnul raportor, Dumitru Robu a confirmat acceptul candidaților pentru a fi numiți 

în funcţiile de Adjuncți ai Procurorului General interimar. 

Doamna Inga Furtună a menționat că Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să se 

convingă despre acest fapt.  

Doamna Angela Motuzoc a precizat despre existența, inclusiv, și a acordul domnului 

Mircea Roșioru în acest sens. 

Domnul Dumitru Robu, Procuror General interimar, a confirmat încă o dată despre 

existența acordului domnilor Mircea Roșioru, Alexandru Nichita și Eduard Bulat de a fi 

numiți în funcțiile de Adjuncți ai Procurorului General interimar. 

Obiecții sau propuneri nu au fost înaintate. 

Președintele Consiliului Superior al Procurorilor a anunțat procedura de deliberare.  

Urmare a procedurii de votare, cu votul membrilor prezenți, Consiliul Superior al 

Procurorilor A HOTĂRÂT : 

– a exprima acordul pentru numirea în funcția de Adjuncți ai Procurorului General 

interimar a următorilor procurori, după cum urmează: Eduard Bulat, Mircea Roșioru și 

Alexandru Nichita; 

– a transmite hotărârea Procurorului General, pentru demararea procedurilor de emitere 

a actelor administrative corespunzătoare. 

 

 

După examinarea unicului subiect din agendă, Preşedintele Consiliului Superior al 

Procurorilor a anunţat şedinţa închisă. 
 

    

Preşedinte al Consiliului  

Superior al Procurorilor                                     semnat                                    Angela MOTUZOC 

 

 

Șef al secției legislație și documentare 

din cadrul Aparatului Consiliului  

Superior al Procurorilor                                           semnat                                  Diana LUPAȘCU 
 

 
 

 

 

 


